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In dit document doet Boerderij Daalhoeve verslag over het jaar 
2020. Achtereenvolgens komen de ontwikkelingen aan bod van: 

(1) een zeer bewogen jaar

(2) ons beleid;

(3) ons personeelsbestand;

(4) onze manier van werken en organisatie;

(5) ons dierenbestand;

(6) het boerderijterrein;

(7) onze activiteiten buiten het boerderijterrein;

(8) onze samenwerking met derden;

(9) onze communicatie;

(10) onze ondernemende activiteiten;

(11) onze financiën;

(12) naar de toekomst;

(13) dieren ontmoeten.
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2020 kan voor Daalhoeve niet anders dan als zeer bewogen 
worden bestempeld. Het jaar begint direct spannend. Op zater-
dag 18 januari 2020 verschijnt een 3½ pagina groot artikel in De 
Limburger. De openheid en eerlijkheid die voorzitter, penning-
meester en bedrijfsleider tonen in twee uitvoerige gesprekken 
roepen bij de journalist vragen op over een vermeende belang-
verstrengeling in de leiding van Boerderij Daalhoeve. Alhoewel 
deze verstrengeling door het bestuur wordt ontkend en ook bij 
in- en externe controles niet wordt geconstateerd, roept dit toch 
vragen op bij het stadsbestuur. 

Een mogelijk gevolg van het artikel is dat voorzitter en pen-
ningmeester van het bestuur in februari thuis een schriftelijke 
bedreiging ontvangen, waarvan aangifte wordt gedaan. De 
bedreiging wordt door zowel het bestuur als de politie serieus 
genomen en wordt ook door het stadsbestuur op de agenda 
geplaatst.

Naar aanleiding van het krantenartikel vinden in de weken 
die volgen gesprekken plaats met de verantwoordelijke wethou-
der. Ook de fracties in de gemeenteraad worden uitgenodigd 
voor gesprekken. Met de wethouder wordt afgesproken dat de 
relatie tussen ‘Natuurlijk Begrazen’ en Daalhoeve verbroken 
wordt en dat het bestuur op zoek gaat naar een nieuwe pen-
ningmeester. Op deze laatste afspraak komt het bestuur in 
november 2020 terug vanwege onder andere de nieuwe 
(financiële) situatie die ontstaat door de corona-pandemie en de 
daaraan verbonden landelijke maatregelen, en de plannen 
van de gemeente om de subsidie-systematiek te wijzigen.

Door de coronamaatregelen gaat de horeca – een belangrijke 
inkomstenpijler van Daalhoeve – het grootste deel van het jaar 
dicht. Ook de inkomsten van het werk bij externen lopen sterk 
terug. Daarnaast worden medewerkers en vrijwilligers direct 
geconfronteerd met de gevolgen van de coronamaatregelen. 
Op diverse facetten van deze gevolgen komen we in de loop van 
dit jaarverslag terug.
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Het voornemen van de gemeente om per 2022 de financiering 
op een andere wijze te regelen noopt het bestuur en bedrijfslei-
ding om media 2020 na te denken over andere vormen van 
financiering van de boerderij. Centrale vraag in deze discussie: 
‘Wil Daalhoeve in de toekomst in dezelfde mate financieel afhan-
kelijk zijn van de gemeente, of kan zij door een andere directere 
vorm van financiering van de dagbesteding minder afhankelijk 
zijn van subsidie?’ In de loop van de tweede helft van 2020 spit-
sen de discussies zich dusdanig toe dat we hiervoor in het begin 
van 2021 de eerste stappen zetten.

De voornemens van de gemeente zijn een belangrijke reden 
om terug te komen op de afspraak met de wethouder om een 
nieuwe penningmeester te zoeken. De aanwezigheid van een 
meer dan financieel-administratief betrokken penningmeester 
die van de hoed en de rand weet, wordt door het bestuur op dit 
moment van levensbelang bevonden. 

Nu, april 2021, durven wij te stellen dat Daalhoeve 2020 op 
eigen kracht redelijk gezond is doorgekomen. Daalhoeve is 
waar mogelijk standvastig gebleken en bestuur en medewerkers 
hebben de problemen gezamenlijk het hoofd geboden. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar ons Beleidsplan 2019-
2023 en onze website.
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Het jaar 2020 zou het jaar moeten worden van stabilisatie. 
Corona gooit echter roet in het eten. De horeca, een belangrijke 
inkomstenbron, gaat verplicht dicht. In diezelfde periode ver-
trekken per toeval twee medewerkers, omdat ze elders een leuke 
baan vinden. Besloten wordt deze twee functies voorlopig niet in 
te vullen vanwege de onzekere toekomstige inkomsten. Dat heeft 
direct gevolgen voor de inzet van de overige medewerkers en 
vraagt ook om creativiteit in het vinden van andere inkomsten-
bronnen. 

De vier kernactiviteiten van Daalhoeve, namelijk
- de boerderij als ontmoetingsplaats,
- de boerderij als centrum voor maatschappelijke partici-
  patie en dagbesteding,
- dierverzorging en groenbeheer en 
- een maatschappelijk ondernemende organisatie
  blijven voor bestuur en medewerkers overeind. Gedu-
  rende de hele periode wordt er met man en macht
  gewerkt om meer inkomsten te genereren middels
  alternatieve activiteiten. Ook wordt er alles aan
  gedaan om daar waar en wanneer mogelijk de dag-
  bestedingsplekken voor de vrijwilligers beschikbaar te
  houden.

De onderlinge loyaliteit en solidariteit met Daalhoeve en de 
organisatie blijken nu in de praktijk voor alle medewerkers meer 
dan belangrijk. Dat verdient dikke complimenten! In deze voor 
Daalhoeve lastige periode is het prettig om te constateren dat 
iedereen de handen ineen slaat en dat de boerderij er op eigen 
kracht doorheen komt.

Het motto van Daalhoeve ‘Groot te worden door klein te blijven’ 
blijkt nu een noodzakelijke slogan. En dat groot worden blijkt uit 
de georganiseerde alternatieve activiteiten, de inrichting van de 
eigen biologische moestuin, het verplaatsen naar een voor onze 
kippen en eenden gezondere verblijfsplek op het terrein van-
wege de opnieuw geconstateerde vogelgriep en de bouw van 
de nieuwe stal voor de alpaca’s. Het constant blijven bouwen 
aan de kwaliteit van Daalhoeve blijft ondanks alle maatregelen 
een belangrijk doel. Intussen is, na tien jaar, het continue proces 
om achterstallig onderhoud aan te pakken bijna afgerond. 2



Daalhoeve heeft in 2020 haar bestand van in loondienst zijnde 
medewerkers niet kunnen stabiliseren. In de loop van het jaar 
vinden twee medewerkers een andere baan.  Hun vertrek wordt 
betreurd, maar wordt ook benut als directe oplossing voor een 
verwacht financieel verlies als gevolg van de coronamaatrege-
len. Besloten wordt de medewerkers in afwachting van de afloop 
van de coronacrisis niet (tijdelijk) te vervangen. Daardoor neemt 
de werkdruk op de overige medewerkers toe. 

Deze werkdruk verschilt in 2020 van periode tot periode. 
Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar mogen van over-
heidswege vrijwilligers niet op de boerderij komen. Het team van 
professionele krachten voert het werk uit zonder een bijdrage 
van al die vrijwilligers. De zomerperiode laat, met de versoe-
pelde coronamaatregelen, een ongekende drukte zien. Met 
name op het terras is het een constant komen en gaan van 
bezoekers. Behalve dat medewerkers het druk hebben met de 
bediening is de controle op de coronamaatregelen stressvol. In 
deze periode zijn medewerkers herkenbaar met een 
anderhalve-meter-hesje en steekt het bestuur tijdens de weeken-
den een helpende hand toe. Tijdens de tweede lockdown vanaf 
het najaar worden vrijwilligers volgens de landelijke regels en 
volgens strikte maatregelen beperkt toegelaten. Het personeel 
ziet toe op het nakomen van de coronaregels. Eind 2020 zijn wij 
blij te mogen constateren dat de maatregelen op Daalhoeve 
gewerkt hebben. Voor zover wij het kunnen overzien, hebben op 
Daalhoeve geen besmettingen plaatsgevonden. 

De formatie bestaat in december 2020 uit 9 personen: 1 
bedrijfsleider, 1 vrijwilligersmakelaar, 1 medewerker horeca en 6 
medewerkers dier en groen, waarvan 2 ook opgeleid als bege-
leider van vrijwilligers.

Op Daalhoeve hebben in 2020 rond 130 personen als vrijwilli-
ger gewerkt. Dit is een zeer gevarieerde groep mensen die op 
Daalhoeve een zinvolle dagbesteding vinden. De groep bestaat 
uit scholieren, ouderen van het zorgcentrum, buurtbewoners, 
cliënten van RADAR,  Mondriaan, de reclassering, enzovoorts. In 
het algemeen constateren we dat de zwaarte van de problema-
tiek onder vrijwilligers stijgt.

Daalhoeve is een stichting met een uit vrijwilligers bestaand 
bestuur. In 2020 bestaat het bestuur uit zes personen. Ons bestuur 
is bewust gemengd (man en vrouw) en bestaat uit mensen die
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op hun specifieke expertises zijn aangezocht.  Daarnaast zijn zes 
vrijwilligers met een ‘publiek gezicht’ actief als ambassadeur 
van Daalhoeve en twee als inhoudelijk ondersteuner van de 
bedrijfsleider en zijn team. Deze vrijwilligers zijn aangetrokken 
op basis van hun deskundigheid en kwaliteiten en kijken 
gevraagd en ongevraagd mee over de schouder van het 
bestuur.



Ons personeelsbestand is dusdanig georganiseerd dat de boer-
derij actief en gezond draaiend wordt gehouden en dat op de 
werkvloer directe begeleiding geboden wordt aan onze vrijwilli-
gers. Hoe doen we dat? 

t�8JK�XFSLFO�JO�FFO�WFSIPVEJOH�WBO�HFNJEEFME�¹¹O�
WBTUF�NFEFXFSLFS�PQ�[FT�WSJKXJMMJHFST��%BBSCJK�WBSJ»SFO�
XF�JO�EF�QSBLUJKL�BGIBOLFMJKL�WBO�EF�NPHFMJKLIFEFO�WBO�
WSJKXJMMJHFST�WBO���PQ���UPU���PQ�����%F�WFSTDIFJEFOIFJE�
WBO�EF�WSJKXJMMJHFST�NBBLU�IFU�PPL�NPHFMJKL�EBU�[JK�FMLBBS�
POEFSTUFVOFO��%BBMIPFWF�LFOU�JO�UPUBBM�NBYJNBBM����
dagbestedingsplekken. Vanwege het verloop onder 
vrijwilligers en zeker in 2020 gedurende de coronaperi-
ode wordt dit totaal niet continu behaald.
t�7SJKXJMMJHFST�LVOOFO�PQ�FML�NPNFOU�WBO�EF�EBH�UFSVH-
vallen op een vast aanspreekpunt. Zo zijn op de boerde-
SJK�OV�EBHFMJKLT�NJOJNBBM�UXFF�CFIFFSEFST�EJFSWFS[PS-
HJOH�FO�¹¹O�WBTUF�NFEFXFSLFS�IPSFDB�BBOXF[JH��0PL�JT�
er een vaste beheerder voor de buitenterreinen, zoals 
Vaeshartelt.
t�%F�WBTUF�NFEFXFSLFST�LVOOFO�[JDI�WFFM�TUFSLFS�EBO�
voorheen concentreren op de vraag hoe zij de vrijwilli-
HFST�[P�PQUJNBBM�NPHFMJKL�IVO�XFSL�LVOOFO�MBUFO�EPFO�
POEFS�NFFS�EPPS�EF�WSJKXJMMJHFST�JO�FWFOXJDIUJHF�HSPF-
QFO�TBNFO�UF�MBUFO�XFSLFO�
t�%F�SVTU�FO�TUBCJMJUFJU�WPPS�WSJKXJMMJHFST�JT�PWFS�EF�IFMF�
MJOJF�WFSIPPHE��%F�ESVL�PQ�EF�NFEFXFSLFST�FO�EF�PSHB-
nisatie is echter vanwege het vertrek van twee collega’s 
FO�EF�DPSPOBNBBUSFHFMFO�XFM�WFSIPPHE��0O[F�WSJKXJMMJ-
HFSTNBLFMBBS�JT�CFIBMWF�PQ�EF�EJSFDUF�CFHFMFJEJOH�WBO�
vrijwilligers ook gericht op de ondersteuning van onze 
NFEFXFSLFST�JO�IFU�HSPFO�FO�EF�EJFSWFS[PSHJOH�[PEBU�[JK�
ook beter in staat zijn de vrijwilligers direct op de werk-
vloer te begeleiden.

%PPS�EF[F�NBOJFS�WBO�XFSLFO�TUFFET�WFSEFS�VJU�UF�CPVXFO�[JKO�
XJK�OV�JO�TUBBU�NFFS�WSJKXJMMJHFST�NFU�[XBBSEFSF�ASVH[BLKFT��EBH-
CFTUFEJOH�UF�CJFEFO�EBO�EF�BGHFMPQFO�KBSFO��%F�BBOMPPQ�WBO�
WSJKXJMMJHFST�JT�HSPPU�FO�IFU�WFSMPPQ�SFMBUJFG�CFQFSLU��3FHFMNBUJH�
TUSPNFO�WSJKXJMMJHFST�EPPS�OBBS�XFSL�PG�WPFMFO�[JK�[JDI�TUFSL
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HFOPFH�PN�OJFVXF�QMFLLFO�UF�WFSLFOOFO��*O�FFO�CFQFSLU�BBOUBM�
HFWBMMFO�JT�EF�QSPCMFNBUJFL�WBO�FFO�WSJKXJMMJHFS�UF�HSPPU�PN�
HPFE�UF�LVOOFO�GVODUJPOFSFO�JO�PO[F�NFU�UFBNT�XFSLFOEF�PSHB-
OJTBUJF��*O�EBU�HFWBM�[PFLFO�XJK�TBNFO�NFU�TBNFOXFSLFOEF�
JOTUBOUJFT�OBBS�FFO�PQMPTTJOH��$PSPOB�IFFGU�JO������BM�NFU�BM�FFO�
nadelige invloed gehad op de inzet van vrijwilligers en het 
CFIBMFO�WBO�EF�NFU�EF�HFNFFOUF�BGHFTQSPLFO�BBOUBMMFO�



In ons dierenbestand is in 2020 niet veel veranderd. Op Daal-
hoeve zijn alle traditionele boerderijdieren te zien; vanwege de 
beperkte omvang van ons terrein zijn dit vaak mini-varianten. 
Daarnaast kiezen we er bewust voor ook exotische dieren te 
houden. Daalhoeve is de enige plek in Maastricht en omgeving 
waar bezoekers gratis exoten kunnen zien. De ervaring leert dat 
dit veel (extra) bezoekers trekt en daarmee bijdraagt aan onze 
doelen. Tegelijkertijd biedt het een ‘spannender’ werkplek voor 
de vrijwilligers die daar behoefte aan hebben. Exoten passen 
daarom in ons streven om zowel voor bezoekers als vrijwilligers 
veel variatie te bieden. We volgen daarbij strikt de regelgeving 
die voor deze dieren geldt, namelijk dat op de kinderboerderij 
tien soorten mogen worden gehouden. In 2020 hebben wij ons 
dierenbestand niet uitgebreid. Er vinden, als de situatie daarom 
vraagt, wel wisselingen in het dierenbestand plaats.

De NVWA heeft in 2020 haar twee periodieke controles uitge-
voerd. De keuringsinstantie  heeft geen misstanden aangetrof-
fen.
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In 2020 is net zoals in de afgelopen jaren uitvoering gegeven 
aan ons zesjarenplan voor verdere ontwikkelingen op ons boer-
derijterrein. We bouwden een stevig onderkomen voor de dieren 
op het Ericaterrein en een nieuwe stal voor de alpaca’s op de 
boerderij, en verplaatsten de vogelverblijven. Door Daalhoeve 
als kinderboerderij blijvend aantrekkelijker te maken en iedere 
keer weer wat nieuws te bieden, borgen wij de toestroom van 
bezoekers op lange termijn. Daarmee maken wij ook het werk 
en de mogelijkheden tot dagbesteding die daaruit voortvloeien 
spannender. Met meer bezoekers vergroten wij bovendien de 
kansen om onze eigen inkomsten verder te verhogen. 

Daarnaast begonnen wij in 2018 met aanpassingen van onze 
faciliteiten. Nu wij steeds meer vrijwilligers krijgen met een zware 
rugzak en specifieke problemen, is het noodzakelijk onze facili-
teiten zodanig in te richten dat iedereen, ook bij beperktere 
mogelijkheden, toch zinvol werk kan doen op Daalhoeve. Het 
aanpassen van onze faciliteiten is afgestemd op de eisen van 
onze doelgroep en is daardoor in feite een continu proces.

In 2019 hebben wij een contract afgesloten met CITAVERDE, de 
school voor middelbaar beroepsonderwijs in groen en dierver-
zorging. Deze samenwerking is in 2020 naar ieders tevredenheid 
voortgezet. Een klas van ongeveer 25 leerlingen doet dagelijks 
praktijkervaring op en maakt gebruik van een nieuw ingericht 
leslokaal. Hiervoor moesten binnenshuis diverse verhuizingen 
plaatsvinden. De inpandige verhuizing van MIK (kinderopvang) 
naar de benedenverdieping wordt door de gebruikers als 
geslaagd gezien. En de medewerkers ervaren het gebruik van 
de voormalige bergzolder met aparte kleedruimtes voor dames 
en heren en afsluitbare privé lockers als positief.
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Bij onze werkzaamheden buiten de boerderij is weinig veran-
derd. Wij bleven ook in 2020 actief op onze ‘buitenterreinen’. 
Teams met vrijwilligers van Daalhoeve verzorgen om niet het 
groenbeheer op verschillende plekken in de wijk Daalhof. Dat 
doen we in samenwerking met de gemeente Maastricht en/of 
bewoners. Ook pachten we een tweede weiland van de Stichting 
Elisabeth Strouven. Voorts zijn we met die stichting gesprekken 
gestart om de akker tussen Belfort en Hazendans te pachten. 
Doel is hier en natuurlijke graasplek te creëren die ook aantrek-
kelijk is voor de buurt. 

Verder onderhouden wij door middel van begrazing door onze 
schapen en geiten terreinen voor derden. Dat doen wij onder 
andere op het nieuwe zonnepark op Belvédère. Verwacht wordt 
dat de samenwerking met Bodemzorg Limburg stevig kan 
worden uitgebreid. Vanaf 2017 is onze grootste opdracht het 
groenonderhoud op Buitenplaats Vaeshartelt. Na wederom een 
positieve evaluatie werd de overeenkomst verlengd tot eind 
2022. Op Vaeshartelt zijn dagelijks zo’n 15 vrijwilligers werkzaam, 
onder begeleiding van een professioneel medewerker.
Het beheer van het dierenpark in het stadspark van Maastricht 
hebben wij medio 2020, na een grondige herinrichting door de 
gemeente, weer opgepakt. De behuizing van de vogels hebben 
wij sterk verbeterd. 

Door op meerdere plekken actief te zijn, creëren wij ook dagbe-
stedingsplekken voor vrijwilligers en cliënten die het op de boer-
derij zelf te druk vinden. Zij vinden op de buitenterreinen de rust 
die ze nodig hebben. Tegelijkertijd zijn deze terreinen voor veel 
vrijwilligers ook een nieuwe ‘stap vooruit’, nadat ze in de veilige 
en geborgen omgeving van de boerderij hun eerste stappen 
naar (hernieuwde) zelfstandigheid hebben gezet. Zo kunnen we 
haast aan iedereen een plek bieden die aansluit op de moge-
lijkheden, talenten en behoeften. 
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Ook in 2020 was de gemeente Maastricht onze belangrijkste 
samenwerkingspartner. We voerden regelmatig overleg met 
onze gemeentelijke accountmanager en de verantwoordelijk 
wethouder. Daarnaast hebben we een uitgebreid samenwer-
kingsverband  met CITAVERDE en, zoals eerder vermeld, met de 
Buitenplaats Vaeshartelt en Bodemzorg Limburg.

Onder andere voor het leveren van vrijwilligers werken wij 
samen met Radar, Levanto, Sociaal Team, Sociale Zaken, Talent, 
Mondriaan, Reclassering, Bureau Halt, Annex, MTB, Wijkleerbe-
drijf, Koraal, Waarborg op Werk, Qwyll, Incluzio, AZC Maastricht, 
UWC en Mosae Zorggroep.

Steeds meer organisaties weten Daalhoeve te vinden voor activi-
teiten niet alleen voor hun cliënten, maar ook als locatie voor 
teambuilding en activiteiten, waaronder MIK, de Mosae Zorg-
groep, het SJP en Flycatcher Internet Research. Zo bieden wij ook 
maandelijks een etentje en een kinderfeestje aan voor de leden 
van Quiet. Al deze activiteiten hebben in 2020 vanwege corona 
grotendeels stilgelegen. 
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Maandelijks vullen wij de middenpagina’s van het in Daalhof, 
Belfort en Hazendans huis-aan-huis verspreide magazine ’t Bel-
häöfke. Daarnaast hebben we een goed gevolgde Facebook-
pagina. Intern stellen wij enige keren per jaar d’n Oetbelder op, 
een digitale nieuwsbrief voor onze op de boerderij werkende 
vrijwilligers over de dagelijkse gebeurtenissen op Daalhoeve. 
Verder zijn we in 2019 gestart met Daalhoeve Kort, de informatie-
brief voor onze vrijwilligers die niet dagelijks op Daalhoeve 
werkzaam zijn en die geïnformeerd worden over de wat meer 
beleidsgerichte zaken. Daarnaast zijn wij natuurlijk op de boer-
derij makkelijk aanspreekbaar voor bezoekers. 

Via al deze kanalen hebben wij een levendige communicatie 
met onze ‘achterban’ (vrijwilligers en bezoekers). Dat doen wij 
omdat we zo transparant mogelijk willen opereren en wij het 
belangrijk vinden dat Daalhoeve een breed draagvlak heeft. In 
het voorjaar nodigden wij mede hierom ook leden van het col-
lege van B en W en de fracties van de Gemeenteraad uit voor 
een bezoek. Aanleiding was onder meer het in De Limburger 
verschenen krantenartikel. Het bestuur vond het raadzaam om 
de leden van de raad hernieuwd kennis te laten maken met het 
reilen en zeilen op Daalhoeve en persoonlijk uitleg te geven over 
de wijze waarop Daalhoeve georganiseerd is. 
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Daalhoeve onderneemt naast de groene werkzaamheden 
diverse commerciële activiteiten (horeca, winkel, kinderfeestjes, 
multifunctioneel gebruik van ruimtes, werkzaamheden voor 
derden). Doel is onze financiële basis te versterken om zo onze 
sociale en maatschappelijke activiteiten te ondersteunen en om 
onze financiële afhankelijkheid van de gemeente waar mogelijk 
te beperken. In 2020 zijn onze groene werkzaamheden uitge-
breid met de biologische moestuin op eigen terrein en is de 
opdracht van Bodemzorg Limburg uitgebreid. 

De opbrengst van de commerciële activiteiten bedraagt in een 
normaal jaar ruim 40% van de begroting.
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te denken over een mogelijk directere financiering van dagbe-
steding. In 2021 worden hierin concrete stappen gezet.

Het financieel jaaroverzicht wordt apart bijgevoegd, maar in dit 
jaarverslag treft u alvast een kort overzicht aan op hoofdlijnen. 
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Sinds 2019 worden onze financiën gecontroleerd door een 
accountant. In 2019 is dat op aangeven van de gemeente 
gebeurd voor de jaren 2017, 2018 en 2019. De door de accoun-
tant  gedane aanbevelingen die we nog niet in 2019 uitvoerden, 
zijn alsnog uitgevoerd in 2020.

 
In 2020 was corona een sterke financiële spelbreker. De ver-
wachtingen met betrekking tot onze vaste inkomsten waren 
opeens onzeker. De samenwerking met derden werd ook gezien 
hun onzekere financiële toekomst spannend. Dat vroeg al vroeg 
in het jaar om creativiteit om via alternatieve activiteiten inkom-
sten te vergaren. Wij mogen stellen dat dat redelijkerwijs goed 
gelukt is. Dit neemt niet weg dat met name het vertrek van twee 
medewerkers financiële ‘rust’ heeft gecreëerd. Een tijdelijke rust, 
omdat op het moment dat Daalhoeve weer opengaat deze me-
dewerkers niet gemist kunnen worden.

Het veranderende en onzekere financiële regime van de 
gemeente noodzaakte bestuur en bedrijfsleiding om in 2020 na

“ in het onder A vermeld bedrag is o.a. de uitbetaling van de 
subsidie van het 1e kw. 2021 verwerkt “ 11



Daalhoeve voelt zich verantwoordelijk voor haar personeel en 
vrijwilligers. Willen we de dagbesteding op het huidige peil 
houden, dan is de personeelsformatie uit 2019 (de huidige + 2) 
gewenst. 

Wij zijn een volwassen centrum van dagbesteding. Daarom is het 
noodzakelijk dat wij de resultaten van onze activiteiten inzichte-
lijk kunnen maken en verantwoording kunnen afleggen. De 
ervaring laat zien dat het niet zo eenvoudig is onze boodschap 
goed te laten overkomen. De interpretatie van incidentele voor-
vallen spelen ons regelmatig parten. De sociale media als ver-
spreiders van geruchten bieden hierin zeker geen helpende 
hand. Daalhoeve zoekt permanent de samenspraak met part-
ners, met de gemeente en met de universiteit en hogeschool. 
Enerzijds om te laten zien hoe wij functioneren, anderzijds om te 
leren hoe wij intern onze zaakjes kunnen verbeteren. Daalhoeve 
wil een permanent lerende organisatie zijn. 

We willen daarbij echter voorkomen in een ‘verantwoordingscir-
cus’ terecht te komen. De kracht van Daalhoeve is juist dat ieder-
een, ongeacht zijn of haar achtergrond met of zonder ‘rugzakje’, 
op gelijke basis binnen komt. Dat biedt de beste kansen om 
iedereen aan te spreken op wat hij of zij wèl kan en met die 
mogelijkheden te laten samenwerken. De uitdaging is dan ook 
om een manier van verantwoording te vinden waarbij mensen 
niet in hokjes worden geplaatst. Een manier die garandeert dat 
Daalhoeve geen instituut wordt, maar een plek blijft voor 
mensen.
Dat laatste lijkt in het gedrang te komen. De gemeentelijke 
financiële tekorten zijn daar sterk oorzaak van.  Vernieuwend 
inhoudelijk denken en handelen lijken plaats te maken voor 
financieel-administratief afrekenen. Waarmee voor alle duide-
lijkheid niet gezegd wordt dat ook een op eenvoudiger leest 
geschoeide organisatie als de onze geen verantwoordelijkheid 
dient af te leggen over bestede belastingcenten.
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2024
2023
2022
2021
2020

Daalhoeve heeft een lastig jaar achter de rug. 2021 belooft voor-
alsnog niet veel beter te worden. De coronamaatregelen zijn 
anno april 2021 nog steeds van kracht en onduidelijk is hoe lang 
deze pandemie zal voortduren. Dat heeft gevolgen voor het 
huishoudboekje. De gemeente biedt nu nog een solide financi-
ele basis, maar de onzekerheid over de koers die de gemeente 
gaat varen maakt het noodzakelijk grenzen te verkennen. De 
aanzet hiertoe is in 2020 gedaan. In 2021 moeten concrete stap-
pen gezet worden. Mogelijk betekent dit dat we in zee gaan met 
nieuwe partners. Daarnaast is het zaak onze commerciële activi-
teiten dusdanig te verstevigen of mogelijk uit te breiden dat ook 
die inkomstenbron zeker wordt gesteld. 
 



Als kind zwierf ik vaak door de bossen van Noord-Limburg. 
Bijzonder waren de vroege ochtenden waarop ik geen mens 
tegenkwam, maar wel soms een dier. Een vos die wegschoot in 
de struiken, een hert dat over een wildspoor sprong, een sperwer 
biddend tegen een blauwe hemel.

Tijdens de eerste lockdownweken van vorig jaar dacht ik vaak 
terug aan die ontmoetingen. Hardlopen in de buitenlucht was 
toegestaan. Dus deed ik wat ik als inwoner van Maastricht sinds 
jaar en dag doe: ik rende mijn rondjes door de stad. Vanwege 
de coronacrisis zag je daar nauwelijks mensen, en des te meer 
dieren. Ganzen op de Wilhelminabrug, een vos in het park, een 
ree op een overwoekerd paadje bij de Dousberg. Rennend door 
de stad werd ook een beetje rennen door mijn jonge jaren. Het 
gaf me, ondanks de ellende van het virus, een dubbel fit gevoel: 
door het fysieke bewegen én doordat ik weer even een kind was 
dat frank en vrij door het leven springt.

Eigenlijk, dacht ik onlangs, zou mijn route over het terrein van 
Boerderij Daalhoeve moeten lopen. Van verre zouden de geiten, 
schapen, lama's en kamelen me zien aankomen. 'Kijk daar, een 
mens die zijn best doet om fit te blijven!' Hun geblaat, geblèr en 
gespuug (ik leerde uit Kuifje en de Zonnetempel dat lama's 
spugen) zou me aansporen tot sprinten. Of tot pas op de plaats 
voor een ontmoeting. 'Kijk daar, een dier!'

Wat zien wij als we een dier zien? Wat ziet een dier als hij of zij 
ons in het vizier heeft? Mensen en dieren zijn van een totaal 
andere orde. Natuurlijk: ik mag alle dieren niet over één kam 
scheren. Elk levend wezen leeft in een eigen wereld. Maar in 
filosofisch opzicht lijkt er een kloof te liggen tussen dier en mens. 
Dieren staan oog in oog met het opene en tijdloze en misschien 
ook met het goddelijke. Mensen kijken altijd door culturele bril-
len. Of, zoals de dichter Rilke schrijft: 'Wij hebben nooit, niet één 
enkele dag / de heldere ruimte voor ons, waarin de bloemen / 
oneindig opengaan.' *)

Die totaal andere bestaanswijze van dieren is een bron van 
schoonheid en troost. Dat is trouwens één reden waarom het zot 
is om dieren te vermenselijken. Dieren zijn dieren. Ze leren ons 
dat er radicaal andere, relaxtere, gevaarlijkere en meer geïnte-
greerde manieren zijn om in het leven te staan.
Door de ogen van het dier kunnen wij ook onszelf anders zien. 
Dagbesteding in een omgeving met dieren (zoals op Daalhoeve)
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heeft ook daardoor een extra toegevoegde waarde. Hoewel ook 
toegevoegde waarde typisch een begrip is uit de wereld van 
mensen. Althans, ik stel me voor dat menig dier het zo zou zien... 
hoewel ik daarmee zelf in de valkuil van de vermenselijking zou 
kunnen vallen.

Anders gezegd: een kinderboerderij is een plek van verras-
sende ontmoetingen. Terwijl jong en oud graag dieren willen 
ontmoeten, kijkt menig dier de mensen aan met een blik van 
ontmoeten.

Echt ontmoeten begint met ontmoeten.

Een mens móét in beginsel niks: dát lezen in de ogen van een 
dier, is een les voor het leven. Daarna is het ruim baan voor 
wederzijdse verwondering en het vermogen elkaar op waarde 
te schatten – hoewel we ten principale nooit helemaal zullen 
doorgronden wat dieren echt van ons denken. Gelukkig maar.

Govert Derix is (stads)filosoof, schrijver en adviseur

*) Uit: Rainer Maria Rilke, De elegieën van Duino, De achtste 
elegie (vertaling: Atze van Wieren).
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